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Verwerking persoonsgegevens 

WARP Systems B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de 

internetsite van de Groene Zomer Actie, warp-systems.nl/groene-zomer-actie. WARP Systems B.V. respecteert uw 

privacy en houdt zich aan de regels die de Wet bescherming Persoonsgegevens stelt.  

Om te kunnen deelnemen aan de Groene Zomer Actie van WARP Systems B.V., dient u een aantal gegevens te 

verstrekken aan WARP Systems B.V., zoals naam, adresgegevens, telefoonnummer, en een e-mailadres. WARP Systems 

B.V. gebruikt deze gegevens om de deelnemersovereenkomst te kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld voor het uitkeren van 

een gewonnen prijs). 

WARP Systems B.V. kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het doen van aanbiedingen, het verschaffen van 

informatie etc. (al dan niet in samenwerking met andere bedrijven) middels nieuwsbrieven, social media en overige 

media kanalen. U kunt aangeven bij WARP Systems B.V. dat uw gegevens niet voor dit doel mogen worden gebruikt op 

het e-mailadres marketing@warp-systems.nl. Vermeldt u hierbij wel duidelijk uw gegevens (naam, adres, woonplaats 

en telefoonnummer). U kunt het ook schriftelijk aangeven op het hieronder vermelde adres.  

WARP Systems B.V. past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden.  

Contact 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over uw geregistreerde gegevens, kunt u contact opnemen met:  

WARP Systems B.V. Afdeling Marketing  

Constructieweg 1 

2421 LN Nieuwkoop 

marketing@warp-systems.nl 

Telefoonnummer: 0172-574955 
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ACTIEVOORWAARDEN Groene Zomer Actie 

1. Deze actievoorwaarden (hierna: de Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door WARP Systems B.V., 

gevestigd te Nieuwkoop aan het adres Constructieweg 1 (hierna: WARP Systems B.V.), georganiseerde actie 

“Groene Zomer Actie” ter promotie van WARP Systems B.V. en haar producten  (hierna: de Actie). De actie bestaat 

uit 2 stappen: Vertel & Bestel en Deel. De Vertel & Bestel actie loopt van 1 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020 

(hierna: de Actieperiode 1). De stap Deel van de actie loopt van 1 juli 2020 tot 30 november 2020 (hierna: de 

Actieperiode 2).  

2. Deelname aan de actie is alleen mogelijk voor particuliere klanten van 18 jaar en ouder die een compleet 

verwarmingssysteem zonder installatie afnemen, (hierna: de deelnemer). De service “Hulp bij egaliseren” door 

WARP Systems is wel toegestaan. 

3. De deelnemer die gedurende de Actieperiode 1 op www.warp-systems.nl/offerte-aanvragen  een volledige offerte 

aanvraag indient volgens de instructies op de internetpagina warp-systems.nl/groene-zomer-actie en kenbaar 

maakt deel te willen nemen doormiddel van de Groene Zomer Actie checkbox aan te vinken, dingt mee naar één 

van de prijzen uit actieperiode 1.  
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4. De deelnemer die heeft voldaan aan de actievoorwaarden van Actieperiode 1 kan meedoen aan de Actieperiode 2. 

Om mee te dingen naar de hoofdprijs van Actieperiode 2: “win je aankoop bedrag terug” moet de deelnemer 

volgens de instructies op de internetpagina warp-systems.nl/groene-zomer-actie volgen,  de “Groene Zomer Actie 

Deel vragenlijst” volledig invullen en het juiste beeldmateriaal aanleveren.  

5. Het prijzenpakket van Actieperiode 1 bestaat uit de volgende prijzen:  

a. Hoofdprijs: 1x Big Green Egg BBQ 6 personen (t.w.v. 1339 euro)  

b. Tweede prijs: 1x BODEGA43 Wijnkoelkast (t.w.v. 299 euro) 

De prijs van Actieperiode 2 is:  

        a. “Win je aankoopbedrag terug” Het aankoopbedrag bestaat uit de in de orderbevestiging vermelde 

materiaalkosten. Eventueel geretourneerde materialen worden van het aankoopbedrag afgetrokken.  

6. De prijswinners van Actieperiode 1 en 2 worden door een interne jury van WARP Systems bepaald en beoordeeld 

op de originaliteit van de inzending.   

7. Per installatie-adres dingt slechts één opdrachtbevestiging mee naar de prijs.  

8. De winnaars van Actieperiode 1 worden bekend gemaakt op 31 augustus 2020. De desbetreffende prijs wordt 

overhandigd op het installatie-adres. Het recht op de prijs vervalt indien de winnaar binnen één maand na de 

trekkingsdatum niet is bereikt via de bij WARP Systems B.V. bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de 

berichtgeving hieromtrent van WARP Systems B.V.. WARP Systems bepaald hierna een nieuwe prijswinnaar.  

9. De winnaars van Actieperiode 2 worden bekend gemaakt op 14 december 2020. De desbetreffende prijs wordt 

overhandigd op het installatie-adres. Het recht op de prijs vervalt indien de winnaar binnen één maand na de 

trekkingsdatum niet is bereikt via de bij WARP Systems B.V. bekende gegevens en/of niet heeft gereageerd op de 

berichtgeving hieromtrent van WARP Systems B.V.. WARP Systems bepaald hierna een nieuwe prijswinnaar.  

10. De winnaar dient zich op verzoek van WARP Systems B.V. met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren 

bij het innen van de prijs. 

11. De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen. 

12. Door deelname aan de Actie geven de deelnemer toestemming aan WARP Systems B.V. om opgenomen beeld- en 

geluidsmateriaal en persoonsgegevens zoals de familienaam en woonplaats te publiceren op sociale media 

kanalen, internet en offline kanalen.   

13. Eventuele kansspelbelasting over de prijs wordt door WARP Systems B.V. afgedragen. 

14. Deelnemers waarvan blijkt dat de opgegeven gegevens incorrect zijn, worden uitgesloten van deelname aan de 

Actie en hebben geen recht op een prijs. 

15. In geval van een redelijk vermoeden van misbruik of fraude behoudt WARP Systems B.V.  zich het recht voor om 

deelnames en/of deelnemers te weigeren. 

16. Medewerkers van WARP Systems B.V. zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 

17. De Actievoorwaarden zijn te vinden op warp-systems.nl/groene-zomer-actie 

18. Vragen betreffende de Actie kunnen worden ingediend bij WARP Systems B.V., Afdeling marketing, Constructieweg 

1, 2421 LN Nieuwkoop, tel. 0172-574955 of via marketing@warp-systems.nl   

19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

20. Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De informatie op de website wordt met zorg samengesteld. Het voorgaande neemt niet weg dat deze informatie 

onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat.  

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen 

informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en 

risico van de gebruiker. WARP Systems B.V. sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte 

schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik, de beschikbaarheid van deze website en/of informatie die 

via deze website is verkregen.  

WARP Systems B.V. is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, 

chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en 

concepten. WARP Systems B.V. is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen 

indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. WARP Systems B.V. distantieert zich op voorhand van de inhoud 

deze berichten. 
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Disclaimer 

Technische Specificaties   

  
SpeeTop   
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